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Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 4. januar 2018
kl. 11:00 – 15:00
KMA, Aarhus Universitetshospital
Bestyrelse: Svend Ellermann-Eriksen, Inge Panum, Sanne Grønvall Kjær Hansen, Hans Linde Nielsen samt
Marianne Kragh-Thomsen (KMO-repræsentant)
Afbud: Michael Pedersen
Dagsorden
1.

Godkendelse af referat fra 4. oktober 2017
Referatet blev godkendt og Hans lægger det på hjemmesiden.

2.

Nyt fra formanden
Rigsrevisionens beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner blev offentliggjort den 15. november.
Revisionen konkluderer, at hospitalernes indsats for at forebygge hospitalsinfektioner ikke har været
tilstrækkelig. Der mangler mål for reduktion af infektioner, og mulighederne for at overvåge udviklingen har
ikke været brugt godt nok. Samtidig kan hygiejnen på hospitalerne blive klart bedre og brugen af antibiotika
mere rationel. Meget at opfølgningen på beretningen er blevet håndteret lokalt i Regionerne.
Svend informerede om at Nordisk Ministerråd har besluttet at give Göteborg Universitet opgaven med at
etablere en ny nordisk uddannelse i infektionshygiejne.
Angående fosfomycin. Efter besvarelsen af de 2 kort spørgsmål til lægemiddelstyrelsen i august 2017, har
Niels Frimodt-Møller, Christian Østergaard Andersen, Jenny Dahl Knudsen, Thomas Benfield, Jens Otto
Jarløv, Magnus Arpi og Lars Bjerrum skrevet et brev til lægemiddelstyrelsen omkring
Medicintilskudsnævnets indstilling af den 6. september 2017 om ikke at tildele generelt tilskud til Monurol,
Lægemiddelstyrelsen har derfor henvendt sig til DSKMs bestyrelse for at få en kommentar til deres brev fra
selskabets side.
Kort fortalt er bestyrelsen enige i, at fosfomycin er et værdifuldt stof til behandling af urinvejsinfektioner, og
det er bestyrelsens ønske, at fosfomycin vil kunne indregistreres i Danmark. Grundet fosfomycins
særstatus som en af de få tilbageværende behandlingsmuligheder ved alvorlige infektioner forårsaget af
multiresistente Gram negative bakterier, mener dele af bestyrelsen dog stadig at behandling med stoffet
bør styres, så det forbeholdes tilfælde, hvor andre relevante behandlingsmuligheder ikke er tilgængelige.
Hans sørger for, at lægge de to svar til Lægemiddelstyrelsen (august & december 2017) lægges på
hjemmesiden under ’høringssvar’.
Prof Henrik Schønheyder har valgt at stoppe som referent på Pro.medicin.dk, og derfor har de efterspurgt
en ny referent til afsnittet om systemiske svampeinfektioner. Der var enighed om at overlæge Lise
Kristensen er en egnet kandidat. Svend spørger Lise.

3.

Årsmøde & GF 2018
Sanne informerede om status for tilmeldte. General er der tilfredshed fra firmaerne om den nedsatte pris.
Hans sender reminder om årsmødet til DSKMs medlemmer omkring d. 1.februar.
Svend spørger Niels Nørskov Lauritsen om han vil holde festtale.
lørdagens program blev diskuteret. Hans skriver til div. som har forsvaret ph.d. i 2017 mht. præsentation.
Svend spørger Mikala Wang mht. præsentation af national CPO-vejledning og Svend kan formentlig holde
et oplæg om LKT.
Hans sørger for udkast til dagsorden GF og skriver til div. udvalgsformænd mht. årsrapport, og derudover
skal div. udpegninger på hjemmesiden måske opdateres.
Kandidater til formandskab blev og kandidater til øvrige bestyrelsesposter blev diskuteret. Svend skriver til
div. Hans oplyste at Thomas Vogn-Sydenham gerne vil ind i bestyrelsen.
Der er kommet 4 ansøgninger til juniorinspektør i videreuddannelsesregion Nord. Lisbeth Lützen blev valg,
og Hans skriver et svar til alle ansøgere.
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Valg af yngrelæge-repræsentant ifm. hoveduddannelserne bør diskuteres til DSKM udd. møde den 10.
april 2018. Der bør etableres egentlige retningslinjer for valg. Der bør efterfølgende findes egnede
kandidater.
Ift. speciallæge repræsentant ifm. HU-stillinger vil Hans gerne overtage posten fra Jørgen Engberg,
således at Hans tager Region Syd, Inge Panum til Nord og Marianne Kragh Thomsen til Øst. Hans skriver
til Jørgen for at afklare det nærmere.
4.

Nyt fra sekretæren
Hans har fået en henvendelse fra overlæge David Fuglsang-Damgaard angående akkrediteringsgruppen.
Det viser sig at flere ’kvalitets-bioanalytikere’ har skrevet sammen og foreslået at nedsætte en
arbejdsgruppe, så han vil gerne have bestyrelses accept at gå videre med at lave en fælles gruppe, som
stadig dog bør være efter det allerede beskrevne kommissorium. Hans skriver til David mht. accept,

5.

Nyt fra Kasseren
Sanne informerede om status for registrering hos erhvervsstyrelsen. Hun har fået en tilbagemelding og det
er ikke et krav at DSKM lades registrere der. Til evt. opfølgning.
Sanne har indhentet forslag til DSKM logo. De vil blive præsenteret ifm. GF den 10. marts.

6.

Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer.
Inge informerede om arbejdet i den nyetablerede gruppe for klinisk virologi. Der afholdes næste møde den
23. januar 2018.

7.

DSKM videnskabelige møder
Der afholdes tarmbakteriologisk årsmøde i juni 2018.

8.

Næste bestyrelsesmøde:
9. marts kl. 10:00 på Hotel Nyborg Strand.

Med venlig hilsen
Hans Linde Nielsen

